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ABSTRAK 

 

 

Ilham Ritonga, NIM 3123331026. Analisis Potensi Objek Wisata 

Pemandian Aek Buru Di Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X Kabupaten 

Labuhan Batu Utara. Medan: Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2016. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui (1) Bagaimana potensi 

Internal objek wisata Pemandian Aek Buru di Desa Batu Tunggal  Kecamatan  Na  

IX-X, Kabupaten  Labuhan Batu  Utara. (2) Bagaimana sarana dan prasarana 

(Potensi Eksternal) yang terdapat di Aek Buru di Desa Batu Tunggal  Kecamatan 

Na IX-X, Kabupaten Labuhan  Batu Utara. 

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Na IX-X,Kabupaten Labuhan Batu 

Utara. Populasi dalam penelitian ini Objek wisata Pemandian Sungai Aek Buru 

dan sampel penelitian ini adalah hasil data dari beberapa pengunjung yaitu 30 

orang pengunjung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, 

dokumentasi dan Wawan Cara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Potensi wisata internal pemandian 

sungai Aek Buru dari segi kualitas wisata, kondisi objek wisata dan dukungan 

pengembangan objek wisata, potensi internal objek wisata pemandian Sungai Aek 

Buru, yang terdiri dari 9 indikator, perolehan jumlah skor 18 berada di kelas 

“sedang’’ karena berada pada rentang skor dari 15-20. (2)  Sarana dan Prasarana ( 

Pontensi Ekternal) pemandian sungai Aek Buru yang berada dalam kelas potensi 

objek wisata yang tinggi untuk dikembangkan, karena waktu tempuh dari ibukota 

kabupaten menuju lokasi objek wisata ± 20 menit. Prasarana jalan menuju objek 

wisata pemandian sungai Aek Buru keadaannya kurang baik. Dari hasil 

penggabungan kelas potensi wisata internal dan Sarana dan Prasarana (Potensi 

Eksternal) objek wisata pemandian sungai Aek Buru. Memiliki potensi yang 

sedang untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang unggul, dengan jumlah 

skor 32. Oleh karena itu perlu pengembangan yang lebih lanjut dalam 

meningkatkan potensi, sarana dan prasarana pemandian sungai Aek Buru supaya 

menjadi wisata yang unggul, bukan hanya ditingkatkan Kecamata Na IX-X,tetapi 

menjadi objek wisata unggulan pada tingkat Kabupaten Labuhan Batu Utara, 

Provinsi, dan Nasional. 


